
De praktijk van José Welten 

Voor groei -en veranderprocessen, ‘rouwarbeid’, professionele communicatie en sociale veiligheid 

 

Op de volgende pagina’s geef ik informatie over mijn ervaring en gevolgde opleidingen, cursussen, workshops, 

lezingen en conferenties. 

 

Tijdlijn van José Welten (1965) 

    In mijn huidige levensfase is een tijd van ‘loslaten’, ‘minder moeten’ en meer ‘stilte’ aangebroken. 

   ‘Door te ‘laten’ en stilte en verdieping toe te laten, kom ik steeds meer thuis in  mezelf en ervaar ik niet  

    alleen meer rust en harmonie maar ook meer ‘flow’’ 

 

 

 

LAAT           (gedicht van Leonard Nolens) 

Vertraag 

Vertraag 

Vertraag je stap 

Stap trager dan je hartslag vraagt 

Verlangzaam 

Verlangzaam 

Verlangzaam je verlangen 

En verdwijn met mate 

Neem niet je tijd 

En laat de tijd je nemen … laat 



Functies  

2002 - heden          Praktijk voor Coaching & Begeleiding en Training & Advies            
   
  Voor groei -en veranderprocessen, ‘rouwarbeid’, professionele communicatie,     
                             vertrouwenswerk en sociale veiligheid 
                    

www.praktijkjosewelten.nl   

 

>  Coach, (therapeutisch) begeleider en trainer van verschillende doelgroepen.  
 De (psychosociale) begeleiding van individuen, paren en groepen is gericht op  
 bewustwording, groei en gezondheid en welzijn, op persoonlijk en professioneel gebied.                                                   

 

>  Vertrouwenspersoon van bedrijven, stichtingen en (onderwijs)instellingen  
 

>  Aan scholen en onderwijsinstellingen wordt maatwerk geboden in de vorm van 
                                      (beleid)advies, studiedagen en trainingen op het gebied van sociale veiligheid,  

professionele communicatie en conflicthantering.  
 

 
Op het gebied van communicatie, vertrouwenswerk en beleid, studiedagen en trainingen in het kader van 
sociale veiligheid; 
 
Sinds 1998           Beleidsadviseur, trainer, vertrouwenspersoon en projectbegeleider voor schoolbesturen    
 
2020 apr - heden  Vertrouwenspersoon voor personeel van BeFrank, Amsterdam  
 
2020 jan - heden  Vertrouwenspersoon voor medewerkers KinderRijk kinderopvang 0 -12 jr, Amstelveen 
 
2012 - heden        Vertrouwenspersoon voor scholen van schoolbestuur Amstelwijs, Amstelveen  
 
1996 - jan 2023    Beleidsadviseur en trainer voor schoolbestuur Asko, Amsterdam  
 
2008 - 2019  Vertrouwenspersoon voor scholen van schoolbestuur AMOS, Amsterdam 
 
2017 - okt 2019    Vertrouwenspersoon voor medewerkers van Afvalservice West, Amsterdam West 
 
2018 april - okt     Interim vertrouwenspersoon voor scholen van schoolbestuur SKOK De Kwakel, De Kwakel  
 
2018 april- okt      Interim Vertrouwenspersoon voor scholen van schoolbestuur ICBO-Uithoorn, Uithoorn  
            
2010 - 2012  Vertrouwenspersoon voor medewerkers WNK personeelsdiensten, Alkmaar  
 
1996 - 2003  (Vertrouwens)contactpersoon klachtenregeling van basisschool ‘de Achthoek’ 
                              >  Leider van diverse projecten en thema’s rondom sociale veiligheid.  

>  In 1999 met het project ‘Normen en waarden’ de 2e prijs, in de categorie ‘de veilige     
    school’, van de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst genomen van staatssecretaris OCW  
>  Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen, ouders, personeel en directie over     
    conflicten en sociale onveiligheid op school 
>  Een protocol ‘begrensd gedrag’ opgesteld en readers als ‘machtsmisbruik op school’,  
    ‘kinderen - pesten – kinderen’ en ‘dood en rouw op school’ ontwikkeld.  

 
Voor en in samenwerking met de Eigen Kracht Centrale;   
 
2007 - 2010  Regiomanager Eigen Kracht Noord-Holland 
                              >  Projectmanager project ‘Eigen Kracht bij huiselijk geweld’ van het Advies en Steunpunt   
                                  Huiselijk Geweld Kop Noord-Holland (van de GGD Hollands Noorden). 
                >  Coach van de uitvoerende coördinatoren bij hun faciliterende werk.  

> 1200 professionals en ketenpartners van Centra voor Jeugd en Gezin, Advies en  
    Steunpunten Huiselijk Geweld en een platform Mantelzorgondersteuning voorgelicht en     
    getraind rondom hun rol bij deze vraag gestuurde manier van werken.   
 

2002 - 2007           Coördinator van Eigen Kracht Conferenties (zie www.eigen-kracht.nl)  
‘Conferenties’ gecoördineerd voor burgers (veelal cliënten van organisaties als de 
Jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en vrouwenopvang) die, met familie / netwerk  een plan 
van aanpak voor gerezen problemen maakten en  zelf regie konden  houden.  

 

http://www.praktijkjosewelten.nl/
http://www.eigen-kracht.nl/


 
Als oefentherapeut - Mensendieck  

 
1990  - 2005         Zelfstandig  cursusleider Zwagerschapsbegeleiding  
                             > Cursussen ontwikkeld voor 1800 zwangere vrouwen (en partners)  
 
1990 – 2001          Zelfstandige parttime praktijk binnen de groepspraktijk ‘Mensendieck-Oosterpark’ 
                              > Op verwijzing van huisartsen en medisch specialisten volwassenen en kinderen met   

   diverse lichamelijke en psychosomatische klachten behandeld.  
> Verdiept in ontspanningstechnieken.  
>  Diverse groepslessen georganiseerd en gegeven, zoals postnatale gym, bewegingslessen  
    aan vrouwen en aan groepen (demente) bejaarden.  

 
1990 - 2001         Stagebegeleider studenten HBO - opleiding tot Oefentherapeuten Mensendieck  
 
1990 - 1996         Rijksgecommitteerde bij afname examens opl. tot Oefentherapeuten Mensendieck  
 
1989 - 1990         Waarnemend docent aan de HBO - opleiding tot Oefentherapeuten Mensendieck  
                              > Gewerkt volgens het concept ‘zelfstandig leren-leren’ 
  > Praktijklessen verzorgd en examens afgenomen 

> Scripties van 3e jaars studenten gelezen en beoordeeld                   
 
1987 - 1989          Zelfstandige parttime praktijken en waarnemingen binnen groepspraktijken  
 
 
 
 
 
Opleidingen  

 
2018                     Opleiding ‘Op de rand van het licht’; over rouw en ritueel                        Certificaat  
                             (Geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB))    maart 2019  
                             Phoenix Opleidingen, Morten Hjort, Joke Goudswaard, Conny ten Klooster   
                              
                              Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in  
                              begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. 
                              Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context 

via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Getuige zijn 
van 'het ondraaglijke' betekent de eenvoud van het kleine gebaar 
kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van 
aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen 
of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces 
betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding. 

                              Met deze opleiding wordt je opgeleid tot een professional in het 
begeleiden van rouwprocessen. Als mogelijke toepassings-
gebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, 
het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een 
pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met 
een organisatie in transitie. 

 
2017-2018            Maskermaker 2.0; Dans van de karakterstijlen                                         Certificaat  
                             Henne Arnolt Verschuren, Bodymindopleidingen                                           maart 2018 

 
In de training worden de vijf karakterstijlen, zoals beschreven door 
Alexander Lowen, behandeld, aangepast aan recente inzichten in 
de psychologie en psychotherapie. Karakterstijlen ontstaan op het 
snijvlak van een gestagneerde ontwikkeling en het zich hebben 
toegelegd op een specifieke kwaliteit. Midden in deze pijn 
ontwikkelt zich een parel. En beide kanten vragen om gezien te 
worden. In de training wordt aandacht besteed aan:  
Lichaamsdiagnostiek; Hoe herkennen we een karakterstijl in het 
lichaam, de emoties en de denkpatronen?  
Uitdrukking van de ziel; Binnen iedere stijl drukt ook de ziel zich 
op een specifieke manier uit. Wat is hier de vraag van de ziel?  
Systemische aspecten; Karakterstijlen ontstaan binnen de context 
van een systeem. Op welke manier gebeurt dat? 
Relateren; Iedere karakterstijl neigt tot een bepaalde manier van 
relateren. Vaak wordt dit door de omgeving niet begrepen en 
worden er eisen gesteld waaraan iemand vanuit zijn of haar 
karakterstijl niet aan kan voldoen. 



 
 
2004 - 2005         Trainersopleiding                                                                                           Certificaat  

  (Geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB))    maart 2005 
  Phoenix Opleidingen,  W. Veenbaas, R. Kleingeld en G. Timmer    

               Ontwikkelde training; ‘Léven met een onvervulde kinderwens’  
 

In deze trainersopleiding staat de uitnodiging van wederzijdse    
ontmoeting centraal. Als trainer leer je op een inspirerende manier 
cursisten uit te nodigen om mee te gaan in hun eigen lerende 
ontdekkingsreis. Vanuit de bereidheid als trainer om je eigen bron 
van kennis en eigen doorleefde ervaring in te zetten leer je te 
werken met wie jij  bent. Aandacht wordt besteed  aan het werken 
met je stem, adem en lijf en je inspiratie in kunst, muziek, verhalen 
en gedichten.  

 
2001-2004           Driejarige opleiding in Professionele Communicatie Certificaat en  

             (Post-HBO-Registeropleiding, opgenomen in het Centraal Register        getuigschrift    
 Kortdurende Beroepsopleidingen (CRKBO))  juni 2004 

 
  Phoenix Opleidingen,  W. Veenbaas, C. ten Klooster, S. Reinalda    
 

De opleiding is ontwikkeld en geschikt voor mensen die op het 
raakvlak van mens en organisatie functioneren, zoals coaches en 
trainers, managers, projectleiders, HR  -en P&O professionals, 
loopbaanbegeleiders en docenten. Van deelnemers wordt verwacht 
op  reis te gaan naar eigen bronnen en  drijfveren zodat men die 
leert gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en 
professionele ontwikkeling. Daarnaast leren deelnemers  effectieve 
interventies toe te passen. De ontmoeting vormt de basis van het 
leerproces. Aan het eind van de opleiding hebben cursisten geleerd 
zichzelf in te zetten als instrument in ontmoetingen in leven en werk. 
In de opleiding zijn de stromingen Transactionele Analyse (TA), 
Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en Systemische werken als 
basis en kader met elkaar verbonden. De vijf uitgangspunten 
waarop de opleiding gestoeld is, zijn: autonomie, heelheid, identiteit, 
integratie en zingeving. 
 
 

 
                            
                              ‘Ontmoeting is de moeder van alle interventies ‘ (W. Veenbaas) 
 
2001 - 2002        Opleiding tot coördinator van Eigen Kracht Conferenties   Certificaat febr. 2002 
              Eigen Kracht Centrale, centrum voor herstelgericht werken                 
                
1984 - 1987        Mensendieck opleiding  (HBO)     Diploma juni 1987  
              Opleiding tot Oefentherapeut - Mensendieck   
    
1978 – 1984       Atheneum B        Diploma juni 1984 
              Mollerlyceum te Bergen op Zoom  



 
Cursussen, workshops, trainingen,  lezingen, conferenties   

 
In het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling en praktijk voor coaching & begeleiding  
 
 
2022                     ‘Morsen met licht - Over mystiek en transformatiekunde’ - Umbra, Herman Cools  
 
2020                     Grief. Academy business -  Annemiek Dogan  
 
2020                     Online cursus ‘Ik lust je rouw’ - Grief.Academy, Annemiek Dogan  
 
2020                     Online cursus ‘Rouw bij kinderen’ - Grief.Academy, Annemiek Dogan 
 
2019                     Training ‘Rituelen op de Werkvloer’ - Ja tegen Nu, Nicki van Heugten, Tessa Meester   
 
2017 – 2018         Representant bij familieopstellingen - Henne Arnolt Verschuren, Bodymindopleidingen 
 
2015 - heden        Wake up your body;  dansmeditatie op 5 ritmes - Mirjam van Hasselt   
 
2005 - heden     Jaarlijkse deelname thema avond Ethische Commissie Phoenix   
 
2018                      Training ‘Verlies In Beeld’ - Centrum voor Afscheid en Rouw, Petra de Vrede, Machteld Lavell 
 
2018                      Masterclass i.h.k.v ’Ereveld Vol Leven’; - Herman Cools en Nathalie Toisuta  
 
2017                      Mindfulness 2, Vervolgtraining Mindfulness - Sabine van der Post, Blanc Day 
 
2016                      Workshops bij -  Jan Brommerez  
                              ‘Moeiteloos leren leven’, ontdek opnieuw de magie uit je kinderjaren  ‘Leren loslaten’ 
 
2016                      Studiedag ‘Rituelen bij leven, bij werk’ - HET MOMENT, Hermien Embsen  
 
2016  Workshops bij The Scool of Life, Amsterdam  
                              ‘Denken over kinderen krijgen’ -  Menno de Bree  
  ‘De Heilige Graal’ - Ad Verbrugge  
   ‘How to realise your potential’  en ‘Vind je veerkracht’ - Barbara van der Steen  
   
2016  Lezingen ‘Te grote stappen zetten’ en ‘Gevoeligheid voor woorden en suggesties’ -   
                             Tura Gerards, taalkrachtspecialist 
 
2015  Voorvertoning van de  documentaire ‘Strohalm’, van Lian Priemus  - Nieuwe Ooster                                        
                 Bezoek expositie ‘De Vogelvanger’; beeldessays over suïcide en preventie - 
  Nederlands uitvaartmuseum Tot Zover, Nieuwe Oosterbegraafplaats Amsterdam  
 
2005 - 2015           Jaarlijks een paar dagen representant bij familieopstellingen - Phoenix Opleidingen  
  
2013              ‘Wat blijft is de liefde; over liefde en dood’ - Conny ten Klooster, Phoenix Opleidingen  
 
2012  Training Mindfulness - Sabine van der Post, Blanc Day  
 
2012   Het ritueel als hulpbron bij levensvragen -  Daan van Kampenhout, bij NTI NLP 
 
2011                      Embryo in beweging -  Jaap van der Wal, Universitair docent Universiteit Maastricht  
 
2010                      Brein, hart en lijf verbonden -  Alexandra Tompkins, Jonh v. der Meij, Phoenix Opleidingen 
 
2009 - 2010        Masterclass ‘De bewegingen van de ziel’ - Wibe Veenbaas, Phoenix Opleidingen  
 
2009                      Workshop systemisch werken - Peter Asscheman, Phoenix Opleidingen  
 
2008             Verhalen vertellen -  Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas, Phoenix Opleidingen  
 
2007              Systemisch werken en neurowetenschappen -  John van der Meij, Trilemma   
 
2006   Cursus stervensbegeleiding  
 
2006   Training provocatief coachen volgens Frank Farelly  
 
2005 - 2006 Als representant avonden familieopstellingen bijgewoond bij verschillende begeleiders   



 
2005  Workshop Psychodrama  
 
2001                Training ‘Contact & Verbinding’ -  Phoenix Opleidingen  
 
2000               Cursus ‘rouw- en rouwverwerking’ -  Wibe en Jannie Veenbaas, Phoenix Opleidingen   
 
 
 

                                            
 
 

 
 
In het kader van functies als vertrouwenspersoon  
 
1998 - 2007      Jaarlijkse conferentie ‘Preventie en bestrijding van seksuele Intimidatie’ - PPSI, APS 
 
 
 

                               
 
 
 
2000              Driedaagse cursus voor vertrouwenspersonen - Bureau Bezemer & Kuiper 
 
2015                      Cursus vertrouwenspersonen nieuwe stijl - APS                        
 
 
 
 
In het kader van het beroep Oefentherapeut - Mensendieck en de (paramedische) Gezondheidszorg  
 
1987 – 2001        Diverse symposia, lezingencyclussen en bij- en nascholing cursussen  
 
 

 


